Komisia územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
06.06.2012
Číslo:
1347/2012-RU15/18497
Vybavuje: Ing. arch. Anna Soročinová
e-mail: Anna.Sorocinova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 240
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 06.06.2012
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE)
na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa
5. Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja – analytická časť
6. IKT profil Košického samosprávneho kraja – informatívna správa
7. Informácia o implementácii projektov v OP HU – SK - vyhodnotenie 4. výzvy
8. Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d
9. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2012
10. Plán úloh Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2012
11. Rôzne:
Informácia o podkladoch na preskúmanie územného plánu kraja v zmysle § 30 ods. 4
stavebného zákona
12. Záver.
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predsedu komisie z dôvodu ospravedlnenej neúčasti zastupovala podpredsedkyňa komisie
Mgr. Valéria Elková. V úvode zasadnutia privítala členov komisie a pozvaných hostí
a predložila na schválenie program rokovania komisie. Na základe dodatočného odporučenia
organizačného odboru Úradu KSK bol program komisie doplnený o materiál: Služba na
dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách
a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa.
Na zasadnutí komisie bolo prítomných 9 členov komisie - zasadnutie bolo uznášaniaschopné.

Uznesenie:
Komisia schválila návrh doplneného programu.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, informovala o úprave bežného rozpočtu,
kapitálového rozpočtu a finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2012.
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová informovala o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK
v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva, informoval o výhodách systému EPC pri
zabezpečovaní energetickej úspornosti objektov a výsledku verejného obstarávania zákazky:
Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie na školách
a školských zariadeniach v pôsobnosti KSK a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre
verejného obstarávateľa.

Diskusia: Ing. Bašták
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky otázky, neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK a vedúci odboru regionálneho rozvoja,
plánovania a implementácie projektov, prezentoval analytickú časť Regionálnej inovačnej
stratégie Košického samosprávneho kraja.
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp prezentoval profil Košického samosprávneho kraja v oblasti informačnokomunikačných technológií (IKT).
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
K bodu č. 7
Vyjadrenie:

9
9
0
0

Ing. Imrich Fülöp informoval o vyhodnotení štvrtej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp informoval o zverejnenej výzve v rámci prioritnej osi 4. Regenerácia sídiel,
Opatrenia 4.1d. neinvestičné projekty, rozvojové dokumenty regiónov, v ktorej jedinými
oprávnenými prijímateľmi pomoci sú samosprávne kraje. Prezentoval stručný popis Stratégie
rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020, pre spracovanie ktorej sa Úrad
KSK uchádza o grant z uvedeného opatrenia.
Diskusia: RSDr. Sabadoš
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky otázky, neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Soročinová, tajomníčka komisie, informovala o materiáloch, ktoré odbor
regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov predloží na zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v II. polroku 2012.
Diskusia: Mgr. Dluhoš, RSDr. Sabadoš, Ing. arch. Mareková, Mgr. Eľková, Ing. Jakubov,
Ing. Bašták, Ing. Šimko
Návrh komisie:
zaradiť do 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK (december 2012) Informatívnu správu
o koncepcii rozvoja vodovodov a kanalizácií v Košickom samosprávnom kraji.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
s doplňujúcim návrhom komisie územného plánovania a životného prostredia.

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie informovala o návrhu programu komisie ÚPaŽP, do ktorého budú
zaradené materiály Zastupiteľstva KSK a aktuálne doplňujúce materiály.
Ing. arch. Družbacký odporučil, aby bola komisia informovaná aj v 2. polroku 2012
o problémoch a riešeniach v oblasti dopravy (vo väzbe na dopravu v meste Košice).
Diskusia: Ing. arch. Družbacký, Ing. Šimko, Mgr. Dluhoš, Ing. arch. Mareková,
RSDr. Sabadoš, MVDr. Džurina, Mgr. Eľková.
Návrh: doplnenie názvu materiálu v pláne úloh na 1. zasadnutie komisie v 2. polroku
Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia a dopravy.
Uznesenie:
Komisia schválila plán úloh komisie ÚPaŽP a odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť v zmysle doplňujúceho návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 12
Informácia o podkladoch na preskúmanie územného plánu kraja v zmysle § 30 ods. 4
stavebného zákona
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Markeová, vedúca referátu územného plánovania, zdôvodnila nutnosť
preskúmania dokumentácie ÚPN VÚC Košický kraj – ZaD 2009 po štyroch rokoch od
schválenia v zmysle stavebného zákona, informovala o nadradenej Koncepcii územného
rozvoja Slovenska, o nových podkladoch a podnetoch z územných plánov miest a obcí kraja.
Oboznámila členov komisie s pripravovaným časovým harmonogramom obstarávania
aktualizácie ÚPN VÚC Košického kraja so začiatkom v roku 2013.
Diskusia: RSDr. Sabadoš
Komisia vzala informáciu na vedomie.
K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 08.08.2012 (streda) o 13:30 hod. v miestnosti č. 242.

Podpredsedkyňa komisie na záver všetkým poďakovala za účasť a ukončila rokovanie.
......................................................
Ing. arch. Anna Soročinová
tajomníčka komisie

......................................................
Gejza Sačko
predseda komisie
v.z. Mgr. Valéria Eľková

